
Příloha č.1 

 (Zdroj: Vlastní) 

Vzor informovaného souhlasu o záznamu rozhovoru s rodiči  

 

Jsem studentkou Pedagogické fakulty univerzity Karlovy v Praze. Vypracovávám svoji diplomovou práci 

Prostorová orientace a samostatný pohyb dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. 

Výstup práce bude využitelný pro rodiče s dítětem se zrakovým a kombinovaným postižením, širokou 

veřejnost, pedagogické pracovníky apod. Žádám Vás tedy o poskytnutí záznamu (audionahrávky) a jeho 

následného přepisu jako materiálu pro praktickou část práce. 

Prohlašuji, že materiál nevyužiji k jiným účelům než k vypracování práce. Dále prohlašuji, že materiál 

nebude obsahovat žádné informace, které by vedly k identifikaci Vás či Vašeho dítěte z důvodu ochrany 

osobních údajů a soukromí.  

 

Eva Bedlánová 

 

……………………………………… 

(datum, místo a podpis výzkumníka) 

 

 

 

Souhlasím s tím, že rozhovor bude zaznamenán jako audionahrávka a následně přepsán. Tyto materiály 

budou využity k vypracování diplomové práce. 

 

…………………………………… 

(datum, místo a podpis) 

  



Příloha č.2 

 (Zdroj: Vlastní) 

Vzor informovaného souhlasu o záznamu rozhovoru s pedagogickými pracovníky 

 

Jsem studentkou Pedagogické fakulty univerzity Karlovy v Praze. Vypracovávám svoji diplomovou práci 

Prostorová orientace a samostatný pohyb dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. 

Výstup práce bude využitelný pro rodiče s dítětem se zrakovým a kombinovaným postižením, širokou 

veřejnost, pedagogické pracovníky apod. Žádám Vás tedy o poskytnutí záznamu (audionahrávky) a jeho 

následného přepisu jako materiálu pro praktickou část práce. 

Prohlašuji, že materiál nevyužiji k jiným účelům než k vypracování práce. Dále prohlašuji, že materiál 

nebude obsahovat žádné informace, které by vedly k identifikaci Vás či osob zmíněných v rozhovoru z 

důvodu ochrany osobních údajů a soukromí. 

 

Eva Bedlánová 

 

……………………………………… 

(datum, místo a podpis výzkumníka) 

 

 

 

Souhlasím s tím, že rozhovor bude zaznamenán jako audionahrávka a následně přepsán. Tyto materiály 

budou využity k vypracování diplomové práce. 

 

…………………………………… 

(datum, místo a podpis) 



Příloha č. 3 

(Zdroj: Vlastní) 

Vzor informovaného souhlasu o záznamu rozhovoru s pracovníky rané péče 

 

Jsem studentkou Pedagogické fakulty univerzity Karlovy v Praze. Vypracovávám svoji diplomovou práci 

Prostorová orientace a samostatný pohyb dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. 

Výstup práce bude využitelný pro rodiče s dítětem se zrakovým a kombinovaným postižením, širokou 

veřejnost, pedagogické pracovníky apod. Žádám Vás tedy o poskytnutí záznamu (audionahrávky) a jeho 

následného přepisu jako materiálu pro praktickou část práce. 

Prohlašuji, že materiál nevyužiji k jiným účelům než k vypracování práce. Dále prohlašuji, že materiál 

nebude obsahovat žádné informace, které by vedly k identifikaci Vás či klientů zmíněných v rozhovoru z 

důvodu ochrany osobních údajů a soukromí. 

 

Eva Bedlánová 

 

……………………………………… 

(datum, místo a podpis výzkumníka) 

 

 

 

Souhlasím s tím, že rozhovor bude zaznamenán jako audionahrávka a následně přepsán. Tyto materiály 

budou využity k vypracování diplomové práce. 

 

…………………………………… 

(datum, místo a podpis) 



Příloha č.4  

(Zdroj: Vlastní) 

Přepis rozhovoru s rodičem s dítětem se zrakovým postižením 

 

1, V jakém zařízení s Vámi poprvé někdo hovořil o tom, jak naučit Vaši dceru/syna orientaci 

v prostoru, např. orientaci v domácnosti, a samostatnému pohybu uvnitř i venku? 

K: „Myslím, že to bylo ve speciálně pedagogický poradně tady v Praze. Ale přesně kdy to bylo, to vám asi 

neřeknu, už jsme toho oběhali šíleně.“ 

 

2, Kdy tomu tak bylo? Hovořili zde s Vámi o této problematice hned ze začátku, co jste do zařízení 

docházeli? 

K: „Jejda, takže si budu muset vzpomenout. No, myslím, že Filípkovi byly čtyři roky. Nebo nějak tak, 

kolem čtyř let asi. Jako jasně že s náma hned od začátku nemluvili o prostorový orientaci. Bylo to celý 

takový divný, my jsme s manželem vlastně moc nevěděli, co od toho všeho čekat, víte co, úplně na začátku 

nás fakt zahltili informacema různýho druhu. Jako třeba o školce, kam bude chodit, o základní škole, dali 

nám tisíce kontaktů, letáčků, typů na vše. Ale jako myslim, že se o tý prostorový orientaci začalo mluvit až 

po nějaký době. Nejdřív se řešily asi jiný věci.“ 

 

3, Dostala se k Vám nějaká brožura nebo knížka, která by Vám pomohla, jak v této oblasti 

podporovat Vaši dceru/syna? 

K: „Jak už jsem říkala, dostali jsme z toho centra letáky nebo brožury, už si moc nepamatuju. Ale jako 

abych byla upřímná, chvilkama nám s manželem přišlo, že se ve většině těch letáků nesnaží pomoct tomu 

rodičovi, ale prezentovat se jako to úžasný zařízení, spíš reklama. My jsme s manželem, jako když jsme 

zjistili, že Filípek moc nevidí, tak jsme nakoupili spoustu knížek, byli jsme totiž úplně mimo. Vlastně jsme 

moc netušili, co nás čeká, a můj manžel je programátor, takže on na vše musí mít něco a vše akorát, prostě 

technickej mozek. Tak jak se vlastně připravuje do práce, tak se musel připravit i na tohle.“ 

 

4, Byly tyto informace pro Vás dostačující? 

K: „Myslíte ty, co nám dali v centru? No asi ze začátku ne, protože se to točilo kolem několika věcí furt 

dokola. Asi bych tenkrát chtěla vědět, jaký má Filípek možnosti, co máme dělat, aby se mu doma nic 

nestalo, jestli jednou bude moct jít sám s kamarády ven, a tak sem se furt na něco ptala. Chvilkama mi 

přišlo, že už to tam všechny děsně štve. Furt sem si to někam psala. Musela jsem vypadat jako šprt. Ale 

manžel mě v tomhle dost podporoval. Takže i kdyby ty informace, který nám poskytli, nebyly dostačující, 



my jsme dost průbojný a asi bysme je otravovali tak dlouho, dokud by nám všechno prostě neřekli. Vlastně 

jako furt vám vyskakujou nějaký otázky.“ 

 

5, Naučil Vás někdo konkrétní postupy, jak Vaši dceru/syna v tomto ohledu rozvíjet? Jaké to byly? 

K: ‘Vím, že nás učili, jak s ním chodit, jak vejít do dveří, jak s ním mluvit, aby se nelekl, víte co. Takový 

základy, myslím. Hodně se to změnilo, když jsme se pak s Fildou přestěhovali do Českých Budějovic a on 

tam začal chodit do školky pro děti se zrakovým postižením. Tak v rámci toho tam bylo vlastně SPCéčko, 

takže tam s ním pracovali hodně a s náma vlastně taky. Měli tam i smyslovej chodník, takže tam to asi dost 

dělali.“ 

 

6, Pozoroval(a) jste po využívání těchto postupů, technik či her zlepšení v samostatnosti Vaší 

dcery/syna? Za jak dlouho bylo zlepšení patrné? 

K: „Zlepšení? No rozhodně. Vlastně až víc v těch Budějcích. Taky ten kontakt s dalšíma dětma – začal 

třeba působit mnohem sebevědomějš v tom pohybu, začal mít kamarády. Bylo to fajn, protože se setkal i s 

dalšíma dětma, který to maj podobně. To, co nás naučili v centru, jsme dělali i doma a i doma se z něj stalo 

živý, aktivní a hravý dítě. Někdy až moc živý, ne to si samozřejmě dělám srandu, to je dobře.“ 

 
7, Dostala se k Vám nějaká pomůcka, která Vám pomohla k tomu, aby se Vaše dcera/syn lépe 

orientoval například v prostředí domova? 

K: „Jako určitě něco takovýho bylo, ale už si to asi nevybavim.“ 

 
8, Věnujete se Vaší dceři/synovi v této oblasti pravidelně? Jak často?  

K: „Musím přiznat, že teď už ne tolik, teď musím vypadat jako krkavčí matka. Ne, spíš teď už je Filípek 

starší, tak se víc učíme, kudy chodíme. Když má jít někam poprvé, tak mu samozřejmě pomáháme, jednak 

protože je ještě furt malej, sice větší, ale jednak protože má zrakový postižení. Každopádně jsme s 

manželem klidnější, když víme, že tam je s někym zodpovědným.“ 

 

9, Jak postupujute v situaci, když vejdete s Vaší dcerou/synem do nového prostředí? 

K: „Si budete myslet, že sem blázen, ale občas si tisknu mapu a pak mu jako dopředu vlastně říkám, co a 

kde. Má to docela rád, zajmá ho to, taky možná tim, že se vždycky snažim říct něco zajímavýho.“ 

 
10, Jak jste se spolu s Vaší dcerou/synem naučili, aby se zvládal pohybovat v domácnosti 

samostatně? 

K: „No ze začátku nechtěl lézt. Nebo chodit? No to nešlo. Bylo vidět, že má strach a já ho upřímně měla 

taky – a dost. Takže jsme ho nosili a vše jsme ho nechávali ošmatlávat. Taky jsme dost furt popisovali. 



Museli jsme vypadat jako z jiný planety, ale teď už mi to spíš přijde jako vtipný. Nakonec se začal 

pohybovat docela sám.“ 

 

11, Jak jste naučil(a) Vaši dceru/syna pohybovat se venku samostatně? 

K: „Venku to bylo horší. Myslím, že mu v tom hodně pomohli kamarádi. Ve školce s nimi chodil furt ven, 

ať lilo nebo sněžilo, a to, jak si ostatní hráli, ho asi dost motivovalo. Jinak my jsme se mu snažili venku 

ukázat skoro všechno. Každej zvuk jsme popisovali, nechávali jsme ho osahat různý věci. Často jsme k 

různým věcem i čichali. Jako když si to teď představím, opravdu si o nás lidi museli myslet zajímavý věci. 

 

12, Jak podporujete Vašeho syna/dceru, aby se cítil jistě a v bezpečí? 

K: „Tak rozhodně ví, že kdyby se tak cejtil, tak to může říct, a že mu všichni pomůžem. Taky jsme ho učili, 

jak oslovit cizího člověka, kdyby náhodou měl problémy nebo se ztratil.“ 

 

13, Co se Vaše dcera/syn naučil rychle a co mu/jí naopak dělalo problémy? 

K: „ No rychle se naučil orientovat se v prostředí, který ho něčím zaujalo. V tý školce, nebo později, byly 

další děti, a to byla pro něj zábava.“ 

 
14, Čeho byste chtěli dosáhnout v orientaci v prostoru Vaší dcery/syna? 

K: „Aby byl samostatnej tak moc, jak to jde. Chtěla bych, aby jednou šel na vysokou školu. Takže na to 

musí bejt samostatnej. Hlavně jestli půjde třeba do Prahy a bude bydlet na bytě nebo na koleji. No to já 

bych se asi zbláznila strachy, ale pokud by to on sám chtěl, tak to je jasný. Jednou může mít ženu a svoje 

děti, na to dost myslim.“ 

 

15, Řekl vám někdo/věděl(a) jste, co by Vaše dítě mělo zvládnout v každém určitém úseku svého 

vývoje? 

K: „Ne, asi nám to nikdo neřekl, ale my jsme si to načetli v literatuře. Chvilkama nám přišlo, že na to, že je 

bržděnej tím postižením, tak zvládá chvilkama víc než jiné děti. Ale nevím, zda nám to někdo řekl. Asi ani 

ne.“ 

 

16, Kdybyste měla možnost sdělit rodičům s dítětem se zrakovým postižením několik základních rad 

ohledně prostorové orientace a samostatného pohybu doma i venku, jaké by to byly? 

K: „Rozhodně využívat co nejvíc pomůcek, propojovat všechno se vším, spojit hmat a popisování. No a 

prostě se nebát vypadat před druhýma lidmi jako blázen. Chodit trasy, popisovat vše, co se dá, ale zase ho 

nepřehltit. No, myslím, že na hodně věcí si každej rodič příde. My jsme třeba i vyráběli různý pomůcky 



doma, hodně jsme si je hledali na internetu. Ptát se taky, nebát se a ptát se na všechno, co člověku leží 

v hlavě, protože toho jako není málo a je to důležitý.“ 



Příloha č.5  

 (Zdroj: Vlastní) 

Přepis rozhovoru s rodičem s dítětem se zrakovým postižením 

 

1, V jakém zařízení s Vámi poprvé někdo hovořil o tom, jak naučit Vaši dceru/syna orientaci 

v prostoru, např. orientaci v domácnosti, a samostatnému pohybu uvnitř i venku? 

K: „Až když jsem kontaktovala ranou péči. Ale jelikož žiju v menším městě, nebyla nabídka veškerý 

pomoci zaměřená přímo na zrak. Hodně jsem si toho musela nastudovat. Velká pomoc pak byla se 

změnou, když šel Tom do speciální mateřinky.“ 

 

2, Kdy tomu tak bylo? Hovořili zde s Vámi o této problematice hned ze začátku, co jste do zařízení 

docházeli? 

K: „Asi hned ze začátku, si myslim teda, ale taky si myslim, že to bylo, protože sem se ptala.“ 

 

3, Dostala se k Vám nějaká brožura nebo knížka, která by Vám pomohla, jak v této oblasti 

podporovat Vaši dceru/syna? 

K: „Dostala, ale informace byly neucelené. Lepší by byla nějaká fakt praktická brožura, která by byla 

určená pro rodiče a byla by spíše praktická. Taky furt přemýšlim, jestli je tomuhle věnovanej jako nějakej 

web a jestli ne, tak by to bylo fakt dobrý.“ 

 

4, Byly tyto informace pro Vás dostačující? 

K: „Myslím, že to jsem řekla před chvilkou.“ 

 

5, Naučil Vás někdo konkrétní postupy, jak Vaši dceru/syna v tomto ohledu rozvíjet? Jaké to byly? 

K: „Jo, musím říci, že po navázání spolupráce s rannou péčí se všechno začlo hejbat. Pracovnice rané péče 

nás pravidelně navštěvovala, dávala nám rady, co a jak. Snažili jsme se zejména o zrakovou stimulaci skrze 

různé svítící a barevné pomůcky, koupili jsme taky tablet.“ 

 

6, Pozoroval(a) jste po využívání těchto postupů, technik či her zlepšení v samostatnosti Vaší 

dcery/syna? Za jak dlouho bylo zlepšení patrné? 

K: „Ano, ale bylo to tou každodenní prací. Jako nejde si myslet, že vaše dítě začne ze dne na den vidět. 

Postupovali jsme krok po kroku, drobný posuny byly znatelný třeba, řekněme, po dvou měsících intenzivní 

práce.“ 

 



7, Dostala se k Vám nějaká pomůcka, která Vám pomohla k tomu, aby se Vaše dcera/syn lépe 

orientoval například v prostředí domova? 

K: „Hodně jsme využívaly výrazný barvy a kontrast a taky jsme se snažily zabezpečit byt.“ 

 

8, Věnujete se Vaší dceři/synovi v této oblasti pravidelně? Jak často?  

K: „Ano, každý den.“ 

 

9, Jak postupujute v situaci, když vejdete s Vaší dcerou/synem do nového prostředí? 

K: „Hlavně tam sem, drží se mě. Následně mu dám prostor, aby se zkusil v prostředí zorientovat sám. Ale 

to záleží, zda je to prostředí, které je jen na přechodnou dobu, jako obchod, nebo něco takovýho stálejšího. 

Také se snažím věci hodně popisovat.“ 

 

10, Jak jste se spolu s Vaší dcerou/synem naučili, aby se zvládal pohybovat v domácnosti 

samostatně? 

K: „Hlavně ty barvy a kontrasty, taky hmat. Chtěla jsem, aby si všechno osahal.“ 

 

11, Jak jste naučil(a) Vaši dceru/syna pohybovat se venku samostatně? 

K: „Furt jsme ho upozorňovali na různý předměty a podněty okolo něj.“ 

 

12, Jak podporujete Vašeho syna/dceru, aby se cítil jistě a v bezpečí? 

K: „Asi, že jsme s nim.“ 

 

13, Co se Vaše dcera/syn naučil rychle a co mu/jí naopak dělalo problémy? 

K: „Poměrně rychle jsme nacvičili zaměření zrakové pozornosti, ale déle mu trvalo naučit se chodit, to 

trvalo.“ 

 

14, Čeho byste chtěli dosáhnout v orientaci v prostoru Vaší dcery/syna? 

K: „Jednoznačně, aby všechno zvládal sám.“ 

 

15, Řekl vám někdo/věděl(a) jste, co by Vaše dítě mělo zvládnout v každém určitém úseku svého 

vývoje? 

K: „Jako dá se říct, že máme takovej jako přehled z raný péče a z toho SPC.“ 

  



16, Kdybyste měla možnost sdělit rodičům s dítětem se zrakovým postižením několik základních rad 

ohledně prostorové orientace a samostatného pohybu doma i venku, jaké by to byly? 

K: „Aby hlavně co nejdříve konktaktovali odborníky, protože to je fakt velká pomoc v těch začátcích. 

Využijte barvy, nebuďte izolovaní a podporujte zájmy toho dítěte. No a to je asi všechno.“ 

 



Příloha č.6  

 (Zdroj: Vlastní) 

Přepis rozhovoru s rodičem s dítětem s kombinovaným postižením 

 

1. V jakém zařízení s Vámi poprvé někdo hovořil o tom, jak naučit Vaši dceru/syna orientaci v 

prostoru např. orientaci v domácnosti a samostatnému pohybu uvnitř i venku?  

S: „To nevim, jestli si teďka vzpomenu, ale jako asi v SPC nebo raný péči, ale asi jako spíš v tý raný péči. 

Už byl syn větší, když jsme začli někam docházet, tak nevím.“ 

 

2. Kdy tomu tak bylo? Hovořili zde s Vámi o této problematice hned ze začátku, co jste do zařízení 

docházeli? 

S: „Tak to už si vůbec nevzpomenu, v tý době se toho dělo strašně moc, to nemám šanci si vzpomenout. To 

víte, oni nám toho najednou začali říkat, to se člověk nestačil divit.“ 

 

3. Dostala se k Vám nějaká brožura nebo knížka, která by Vám pomohla, jak v této oblasti 

podporovat Vaši dceru/syna?  

S: „Jo to jsem si třeba půjčila knížku a to buď v tom SPC a nebo tý raný péči. Často mi třeba něco nabízeli, 

když jsem tam byla, nebo oni tady. Ale něco sem taky hledala sama, no, myslim, že na ten pohyb, jako jak 

s ním venku a doma to asi ani nevim, jestli sme něco dostali.“ 

 

4. Byly tyto informace pro Vás dostačující? 

S: „Jako všechno bylo a je dobrý. Neříkám, že teda někdy už máme toho všeho hlavu jak balón, ale to se 

nedá nic dělat.“ 

 

5. Naučil Vás někdo konkrétní postupy, jak Vaši dceru/syna v tomto ohledu rozvíjet? Jaké to byly? 

S: „Myslim, že právě ta poradkyně Míša, co k nám jezdila, tak podle toho, co sme vlastně jako potřebovali, 

tak nám řekla, anebo vždycky ten další měsíc. Jednou si pamatuju, že když si Pavlík rozsek po třetí hlavu a 

my museli zase prostě na šití, já už si říkala, že si budou myslet, že na nás prostě zavolaj snad sociálku nebo 

co. No ale to bylo supr jako, protože tenkrát sme fakt vymysleli celej ten byt jinak a najednou to šlo.“ 

  



6. Pozoroval(a) jste po využívání těchto postupů, technik či her zlepšení v samostatnosti Vaší 

dcery/syna? Za jak dlouho bylo zlepšení patrné? 

S: „Tak já myslim, že vždycky, když se něco začne dělat, tak je to prostě lepší. Ale nějak konkrétně, jakože 

kdy a co, to netušim teda. Vlastně mě teď napadlo, že někdy to trvá vlastně dlouho a pak těžko říct, jestli je 

to jakože tim, co děláme, nebo že se taky nějak vyvíjí, jako každej jinej.“ 

 

7. Dostala se k Vám nějaká pomůcka, která Vám pomohla k tomu, aby se Vaše dcera/syn lépe 

orientoval například v prostředí domova? 

S: „Jakože pomůcka to nevim, ale třeba sme právě vymysleli, jak to doma udělat, aby to tam bylo víc 

kontrastní a srozumitelnější, to jo.“ 

 

8. Věnujete se Vaší dceři/synovi v této oblasti pravidelně? Jak často?  

S: „Víte co, snažim si s nim fakt hrát a to právě s těma věcma, co nám kdo řekne a to si pak myslim, že mu 

pomáhá. A taky mě, víte, že vidim, že to pak už umí a děláme něco jinýho.“ 

 

9. Jak postupujete v situaci, když vejdete s Vaší dcerou/synem do nového prostředí? 

S: „Hodně popisuju a držim ho za ruku, to vždycky, je vidět, že je z toho vždycky nesvůj.“ 

 

10. Jak jste se spolu s Vaší dcerou/synem naučili, aby se zvládal(a) pohybovat v domácnosti 

samostatně? 

S: „To sme se neučili, to nějak samo a akorát teda vychytat to, aby to pro něj bylo bezpečný.“ 

 

11. Jak jste se spolu s Vaší dcerou/synem naučil pohybovat venku samostatně? 

S: „Jako on se spíš bojí, takže to chce a chtělo prostě čas na takovýto rozkoukání. No a pak jsem mu to 

vlastně všechno popsala. V tom jsem musela zapracovat sama na sobě, protože prostě ne vždycky jsem asi 

řekla všechno, co bylo třeba, ale už je to lepší a jde nám to spolu líp.“ 

 

12. Jak podporujete Vašeho syna/dceru, aby se cítil(a) jistě a v bezpečí? 

S: „Já to úplně poznám, začne cupitat a je takovej opařenej, jakože když se cítí nejsitě. No ale to platí to 

stejný, co sem říkala, vedu ho za ruku a mluvím o všem, co vidím.“ 

 

13, Co se Vaše dcera/syn naučil(a) rychle a co mu/jí naopak dělalo problémy? 

S: „Asi ty nový prostředí jsou pro Pavlíka furt těžký no“ 

 

14, Čeho byste chtěli dosáhnout v orientaci v prostoru Vaší dcery/syna? 



S: „Já bych byla nejšťastnější, kdyby se jednou mohl vydat sám, kam bude chtít, bez toho, aby se bál a byl 

prostě v pohodě.“ 

 

15, Řekl vám někdo/věděl(a) jste, co by Vaše dítě mělo zvládnout v každém určitém úseku svého 

vývoje? 

S: „Jo tohle jsem si jednou našla někde, jakože takovou tabulku, ale to nějak jsem vůbec nevyužila. No a 

vlastně nám to spíš vždy řekli, co teď a co potom, aby to mělo hlavu a patu.“ 

 

16, Kdybyste měl(a) možnost sdělit rodičům s dítětem se zrakovým postižením několik základních 

rad ohledně prostorové orientace a samostatném pohybu doma i venku, jaké by to byly? 

S: „To je těžký, ale řekla bych, že je dobrý se zamyslet nad tím, jak to máme doma a třeba se i zeptat a 

nechat si poradit, aby to pro to dítě bylo srozumitelný a vlastně i bezpečný. Možná taky ho vodit za tu ruku, 

jakože ne furt, jo, to by se člověk nehnul, ale spíš, když cejtím, že to je třeba. Ale jinak už mě asi nic 

nenapadá teďkon.“ 

 

 



Příloha č.7  

(Zdroj: Vlastní) 

Přepis rozhovoru s rodičem s dítětem s kombinovaným postižením 

 

1. V jakém zařízení s Vámi poprvé někdo hovořil o tom, jak naučit Vaši dceru/syna orientaci v 

prostoru např. orientaci v domácnosti a samostatnému pohybu uvnitř i venku?  

S: „Potom co sme přišli na internetu na ranou péči, tak nás vlastně seznámili s naší poradkyní, no a ta nám o 

tom poprvé vlastně asi řekla, a to bylo pravděpodobně na konzultaci u nás doma.“ 

 

2. Kdy tomu tak bylo? Hovořili zde s Vámi o této problematice hned ze začátku, co jste do zařízení 

docházeli? 

S: „No my jsme v podstatě v ranej péči, tak když bylo K. rok. V podstatě to bylo hned od začátku, nebo spíš 

jako takhle, na začátku nám poradkyně řekla vlastně vše, no a že se tomuhle můžeme věnovat a jestli to 

chcem.“ 

 

3. Dostala se k Vám nějaká brožura nebo knížka, která by Vám pomohla, jak v této oblasti 

podporovat Vaši dceru/syna?  

S: „Jo jakoby většinou když potřebujeme nějaké informace, tak se můžeme v podstatě kdykoli obrátit na tu 

naší poradkyni a ona nám vždycky dá nějaký letáčky nebo ty brožury nebo maj i různý knížky, tak ty se daj 

taky pučit. Já si tam ty knížky pučuju dost často, protože jako když to chci hledat na internetu, tak to bych se 

zbláznila. Za prvý nevim, kdo to píše, a za druhý je toho tam šíleně moc a než se vlastně doberu toho, co 

chci, tak to je na sto let.“ 

 

4. Byly tyto informace pro Vás dostačující? 

S: „To nevim, asi jo.“ 

 

5. Naučil Vás někdo konkrétní postupy, jak Vaši dceru/syna v tomto ohledu rozvíjet? Jaké to byly? 

S: „Vlastně jakákoliv stimulace zraku, znakování, popisování okolí. U nás teda hlavně pokud je jakákoli 

změna v okolí nebo doma, to už máte jedno. A s tím nás se všim seznámili v ranej péči no, my jako 

nevěděli vůbec první rok třeba co dělat. Jako často přemýšlím, víte, co bychom dělali, kdyby sme neměli 

tuhle možnost všechno a vlastně kdykoli se poradit.“ 

  



6. Pozoroval(a) jste po využívání těchto postupů, technik či her zlepšení v samostatnosti Vaší 

dcery/syna? Za jak dlouho bylo zlepšení patrné? 

S: „Jo to jo, ale to trvalo měsíce až roky, než se to dalo vidět.“ 

 

7. Dostala se k Vám nějaká pomůcka, která Vám pomohla k tomu, aby se Vaše dcera/syn lépe 

orientoval například v prostředí domova? 

S: „Nevim no, jako vždycky jezděj s pomůckama, ale nějaká na tu orientaci, to nevim, asi ne.“ 

 

8. Věnujete se Vaší dceři/synovi v této oblasti pravidelně? Jak často?  

S: „Snažíme se no. Ne tak jako určitě každej den se jí snažíme nějak stimulovat, ale jako jen v tomhle nějak. 

Pravidelně to nevim, to se asi nedá takhle říct.“ 

 

9. Jak postupujete v situaci, když vejdete s Vaší dcerou/synem do nového prostředí? 

S: „Řeknu jí, kde jsme a jak to tam vypadá, ale asi ne vždycky.“ 

 

10. Jak jste se spolu s Vaší dcerou/synem naučili, aby se zvládal(a) pohybovat v domácnosti 

samostatně? 

S: „No to sme se neučili. Mně přijde, že to šlo samo, prostě asi přirozeným vývojem, ale ne že bychom ji 

nějak učili, jakože tady je stůl, tady pokojík. Nějak to plynulo samo asi jako s normálním dítětem nebo si 

myslim, nemám tu zkušenost.“ 

 

11. Jak jste se spolu s Vaší dcerou/synem naučil pohybovat venku samostatně? 

S: „Venku je pouze v kočárku, ještě nechodí.“ 

 

12. Jak podporujete Vašeho syna/dceru, aby se cítil(a) jistě a v bezpečí? 

S: „Večer zpívám stejnou písničku. Má oblíbený hračky.“ 

 

13, Co se Vaše dcera/syn naučil(a) rychle a co mu/jí naopak dělalo problémy? 

S: „Nedokážu specifikovat.“ 

 

14, Čeho byste chtěli dosáhnout v orientaci v prostoru Vaší dcery/syna? 

S: „Samostatného pohybu.“ 

 

15, Řekl vám někdo/věděl(a) jste, co by Vaše dítě mělo zvládnout v každém určitém úseku svého 

vývoje? 



 S: „Vzhledem k moji profesi sem to věděla.“ 

 

16, Kdybyste měl(a) možnost sdělit rodičům s dítětem se zrakovým postižením několik základních 

rad ohledně prostorové orientace a samostatném pohybu doma i venku, jaké by to byly? 

S: „Zrakové postižení mé dcery je na úrovni těch ostatních, nedá se teď specifikovat, co je víc limitující. Asi 

nejdůležitější je zakoupit takové brýle, které pořád nepadají, aby je ty děti nosily co nejvíce.“ 

 



Příloha č.8  

(Zdroj: Vlastní) 

Přepis rozhovoru s pedagogickým pracovníkem 

 

1. Informujete rodiče kdy, jak a co u žáka rozvíjet, aby se podporoval jeho samostatný pohyb? 

H: “No jako my se tomuhle moc nevěnujeme, máme zde úplně jiné děti. Ale před rokem a půl, teda možná 

už je to dýl, teď si nejsem jistá, právě Martinovi, co k nám chodí, dali diagnózu CVI, a to by nás ve snu 

nenapadlo. Byl tu vedenej jako dítě se sluchovým postižením i pod SPC pro děti se sluchovým postižením. 

My jsme z toho všichni byli v šoku, nikoho nás to nenapadlo ani ve snu.” 

J: ”A jakou kombinaci postižení teda Martin má?” 

H: ”Když se Martin narodil, tak byl extrémě nedonošenej a myslim, že ho i několikrát operovali. Pak mu 

teda diagnostikovali středně těžkou sluchovou vadu, ale to se teď zase řeší, protože jemu nastavit sluchadla 

je skoro nemožný, nesnáší doktory a nespolupracuje. No ale pak mu diagnostikovali nejdříve těžkou 

mentální retardaci, pak středně těžkou mentální retardaci. Jenže to se teď taky řeší, protože teď nějaká 

psycholožka řekla, že možná vůbec žádnou mentální retardaci nemá, že to je prostě jen to zrakové a 

sluchové postižení zároveň. Teď je mu 9 a něco a v těch asi 7 řekli, že má CVI a od té doby se přišlo na to, 

že vlastně ten sluch není to hlavní, co ho omezuje, ale zrak. No a pak ještě chodí na logopedii, protože má 

vadu řeči a taky na rehabilitaci, protože má slabší levou stranu těla, jen teda malinko jo. No to taky není 

jednoznačný, že to není DMO, jako já si myslím, že spíš bude no.” 

J: “Dobře a informovali jste nějak rodiče, jak a co rozvíjet? 

H: “No vůbec. To nás spíš informovala maminka. My jsme se jako šly hned zeptat do SPC, tady do SPC 

EDA, protože vlastně já ani kolegyně jsme vůbec se zrakově postiženýma nedělaly. Víte co, ty nám jako 

něco poradili, to bylo dobrý, ještě že tak, ale to bylo jako za chodu všechno a hroznej fofr. Takže to byla 

spíš kombinace, co jsme si našli sami, co nám řekla maminka a co SPC. No ale tak pak jsme si z toho 

udělali nějakou zlatou střední cestu a nějak se na to navykli. Ne vše nám totiž pak v reálu přišlo dobrý. 

Vtipný jako ale je, že z Martina potom, co dostal brýle, a tam má asi 6 dioptrií nebo kolik, se stalo úplně 

klidný dítě. On byl předtím šíleně neklidnej, až jako ADHD víte, a pak, jak kdyby to bylo prostě jiný dítě. 

Jako on třeba strkal do dětí, někdy se choval fakt divně. Prostě je strčil ze schodů, no to bylo šílený s nim. A 

maminka nám pak zpětně říkala, že si tim možná jako osahával prostor: To nevim, ale už to vůbec nedělá. 

Předtim to bylo furt něco.“ 

  



2. Podle jaké metodiky pracujete na tom, aby se dítě zvládalo pohybovat samostatně? 

H: ”On se jako pohybuje samostatně a žádnou systematickou metodiku nemáme.” 

 

J: „Jakým způsobem pomáháte žákovi, nebo jste pomohli, aby se žák naučil samostatně pohybovat uvnitř 

školy?“ 

H: ”Já myslím, že jsme to vůbec řešit nemuseli. Martin nemá žádnej problém s pohybem ani tou orientací, 

protože když mu třeba řeknem, ať někam něco donese, přinese, tak s tím nemá žádnej problém. Nebo o 

něm nevim. Jakože by do něčeho narážel nebo tak? To vůbec. Ale je fakt, že než dostal právě ty brejle, tak 

když jsme někam vešli, tak lítal jak splašenej, zlobil. To nám taky pak maminka říkala, že si tím asi 

ošahával prostor.” 

 

3. Jakým způsobem pomáháte žákovi, nebo jste pomohla, aby se naučil samostatně pohybovat 

venku? 

H: ” No to je to samý. On se pohybuje fakt sám.” 

J: ” Takže když přijdete na nové hřiště, tak se hned rozeběhne a je orientovanej?” 

H: ”Jako když jdeme někam jinam, než chodíme, tak se chvilku rozkoukává, ale zase jako úplně každý dítě, 

to i mým dětem chvilku trvá než se rozkoukaj na novým místě. Nepřijde mi, že mu to dělá nějakej větší 

problém než ostatním.” 

 

4. Co si myslíte, že tvoří základ budoucího samostatného pohybu vašich žáků, vašeho žáka? 

H: ”Tak to nevím no, jako asi tomu můžou dost pomoct třeba pohybové hry, a to třeba právě s vrstevníky, 

ať už uvnitř nebo teda venku. Ale říct jako základ, to netušim” 

 

5. Jakým způsobem rozvíjíte schopnost orientace u zmíněného žáka? 

H: ”Jakože cíleně tohle u něj nerozvíjíme, ale tak určitě to trénuejeme skrz vlastně všechno, co děláme. 

Třeba právě ty pohybovky, co jsem říkala.” 

 

6. Jak rozvíjíte schopnost odhadu vzdálenosti? 

H: “Tak k tomu bych asi řekla to samý.” 

 

7. Jaké pomůcky, techniky a strategie využíváte k nácviku orientace a samostatného pohybu? 

H: ”Nic speciálního asi nemáme jako. Jediný, co mě tak napadá, že využíváme takovou černou desku na 

lavici, abysme vlastně jako by zvýšili kontrast toho, s čím tam zrovna pracuje.” 

  



8. Myslíte, že jsou v pohybu úspěšnější žáci rodičů, kteří jsou méně úzkostní? 

H: ”To nevim no. Jako Martinova mamka, ta si je fakt jistá, je strašně angažovaná, ale je fakt, že třeba 

ohledně emocí je úzkostnější. No ale že by to mělo na něco vliv u Marťase? Nepřijde mi. Jakože když je to 

nějaký nový, tak tomu nerozumí a je úzkostnější nebo je víc bojácnej a tak. Ale jaký dítě neni.” 

 

9. Snažíte se rodiče motivovat k tomu, aby žáka nechávali zvládat situace samostatně? 

H: ”Jako občas jim třeba řeknu, co dělá sám, a tak tím trochu vyzvídám, jestli to dělá i dom a pak doufám, 

že to za něj nedělaj. Ale mně přijde, že to mají rodiče docela dobře srovnaný. Máme rodiče, který by za ně 

dělali snad všechno, ale tady u Martina ne.” 

 

10. Podporujete rodinu, aby pracovala na zdravé jistotě a sebevědomí žáka? 

H: ”Nemyslím, že to je tady u těhle potřeba. Navíc oni dochází k opravdu velkému množství odborníků, a 

tak si myslím, že stejně jako my se snažíme Marťase podporovat, tak i oni určitě se snažej.” 

 
11. Jak postupujute, když se ocitnete s žákem v novém prostředí? 

H: ”Nijak speciálně ne.” 

 

12. Spolupracujete i s jinými odborníky na metodice prostorové orientace a samostatného pohybu 

vašich klientů? 

H: ”Tak ono jako nebylo třeba, ale vždycky když něco vyvstane, tak to řešíme s SPC a maminkou.” 

 

13: Co je vašim cílem dosáhnout u žáka předtím, než ukončí školu? 

H: ”No on bude Martin přestupovat jo, ale tak by bylo fajn sjednotit nějak komunikační systém. Teď je to 

takový všelijaký a bojim se, že až přejde jinam, tak se s nim těžko domluvěj.” 

J: “Já měla na mysli v ohledu toho pohybu a tak?” 

H: “Jo tak to asi nic, jakože on fakt s tím nemá problém. Možná jako podpořit hru s vrstevníky, protože on 

si hraje furt sám.” 

 

14. Kdybyste měla možnost sdělit rodičům s dítětem se zrakovým postižením několik základních rad 

ohledně prostorové orientace a samostatného pohybu v interiéru i exteriéru, jaké by to byly? 

H: ”Já bych řekla, že je důležitá trpělivost a opravdu dávka sebezapření. Jako já, když ho třeba někdy vidim, 

co dělá, a že už už bude problém, tak vydržet a buď ne moc invazivně zasáhnout, ale hlavně to dítě trochu 

nechat, opravdu. Taky si říkám, že opravdu ne vše, co nám bylo doporučeno od různých odborníků, 

funguje a že je dorbrý zachovávat si selskej zdravej rozum. To dítě znají nejlépe rodiče a jeho nejbližší a 

potom asi my učitelé, kdy jsme s ním velkou část dne.“  



Příloha č.9  

(Zdroj: Vlastní) 

Přepis rozhovoru s pedagogickým pracovníkem 

 

1. Informujete rodiče kdy, jak a co u žáka rozvíjet, aby se podporoval jeho samostatný pohyb? 

L: “Tak já za sebe samozřejmě můžu říci, že ano. Snažim se je vždycky vést tak, aby to byla spolupráce 

rodičů, školy, toho speciálního pedagoga. Samozřejmě potom už je to na tý rodině, jestli mi vyjdou vstříc a 

snažej se ty pravidla a všechno co jim jako člověk poradí dodržovat, nicméně pak to stejně poznám na těch 

hodinách, jestli to ten žák dělá i doma, nebo nedělá jako. Takže z druhé strany já je informuji, doporučuji, 

co je vhodné, co není vhodné a pak už je to dál na té rodině.“ 

 

2. Podle jaké metodiky pracujete na tom, aby se žák zvládal pohybovat samostatně? Jak je tomu u 

dětí s kombinovaným postižením? 

L: “Tak základní metodika je daná, což o to, to je pan magistr Wiener, který teda je tvůrce tédle metodiky. 

Samozřejmě je potřeba nějaký inovace v tom a samozřejmě klasika, musíte to individuálně přizpůsobit, 

takže si musíte jako svoje jakoby svůj orientační plán toho místa, kde to učíte. Takže na to vlastně to musíte 

dejme tomu ušít na míru, jo, takže určitě tam jsou nějaký jakoby pro mě specifický orientační body nebo 

znaky a tím to vlastně měním, ale základní metodika zůstává stejná.“ 

E: “No a máte tu i děti s kombinovaným postižením?” 

L: “Tady je to určitě dominantně zrakový postižení, pokud je tam nějaký přidružený, tak jsou to spíš 

specifický poruchy učení, popřípadě celej ADHD syndrom, jinak v podstatě tady není nic. Pokud můžu 

ještě hovořit dál, tak na Deyláku, tak tam mám kombinovaný postižení třeba s tělesným, dokonce i se 

sluchovým, ač je to teda konzervatoř a mentální tam je taky samozřejmě, tam je toho víc.“ 

E: “Jaký to má vliv na tu metodiku?” 

L: “Musí se to víc individualizovat, příkladem, kdybyste si našla sborník, teď neřeknu rok, ale vím, že jsem 

s kazuistikou právě prostorová orientace s kombinovaným postižením na jedný konferenci přednášela. 

Každopádně třeba například u toho tělesného postižení, pokud vám žák chodí o francouzký holi a nic 

jinýho nezbejvá, tak musíte vymyslet úplně jinou metodiku, než je daná. Nemůže chodit s klasickou bílou 

holí, ale zároveň musí dodržovat nějaký pravidla bezpečnosti. Jo, pokud máte sluchový postižení, je to taky 

o tom, že Murphyho zákon funguje, když jdou dva slepí proti sobě tak se střetnou. Musíte je naučit 

orientovat se v prostoru, kde není žádná vodící linie, a když je hluchoslepej, tak to má stížený, tak se musí 

dávat jiný znaky najevo. No a při mentálním postižením to musíte co nejvíc zjednodušit zase. Jo to 

znamená nepoužívat odbornou terminologii. Když si bude plést pravolevou orientaci, tak vymyslet nějakej 

fígl, že na pravý bude mít náramek a na levý hodinky, a pak budem říkat hodinková ručička a náramková, 

například.“ 



 

3. Jakým způsobem pomáháte žákovi, nebo jste pomohli, aby se naučil samostatně pohybovat uvnitř 

školy? 

L: “Pokud žák přijde a je novej, tak samozřejmě ho nejdříve seznamuju s tím, kde se bude pohybovat 

nejčastěji, což je nejčastěji třída, popřípadě šatna, takže v podstatě s ním projdu tu místnost. To znamená 

většinou nejdříve po obvodu, aby měl představu o tom prostoru, a pak se pouštíme do toho prostoru 

nejdříve od toho místa, kde on bude sedět což je nejčastěji v těch prvních řadách, a pak odvíjíme a dáváme 

co nejpřesnější popis. Ale je to o tom nezahltit, že nebudu popisovat, že v regálech je 26 knih a takhle, ale 

aby měl jako přesnej ten popis. Poté samozřejmě spojíme nějaký učebny, kam bude přecházet, popřípadě 

šatna, dveře, hlavní vchod. Mezi tim ale dostane i ten popis v elektronické podobě, popřípadě teda v 

Braillově písmu. Záleží, jak moc je zrakově postiženej. A ten má za úkol proštudovat doma. No a 

procházíme jednotlivý patra a úseky a pospojujeme to do toho, co třeba nepoužívá tak častěji, ale ze začátku 

se začíná s tim, co on bude nejčastěji používat, pak se pospojujou ty ostatní věci.“ 

 

4. Jakým způsobem pomáháte žákovi, nebo jste pomohla, aby se naučil samostatně pohybovat 

venku? 

L: “To je druhořadá záležitost, my je nejdříve musíme naučit, teda takhle, záleží, na jaké škole jste, jaký 

student vám přijde a jakou úroveň tý prostorovky už má. Takže nejdříve učíme pohyb bez hole v místnosti, 

pak pohyb s holí v místnosti, ať už v budově, a pak teprve jdete ven.“ 

 

5. Co si myslíte, že tvoří základ budoucího samostatného pohybu vašich žáků, vašeho žáka? 

L: “Určitě to není diagnózou, to nemůžeme říct. Tam jde o to, že začínáme v tý rodině, takže jakej základ 

jim dá ta rodina. To znamená, jestli to bude taková ta pečovatelská rodina nebo naopak ta rodina, která teda 

opravdu bude striktně dodržovat všechny pravidla, tak v tom už je ten vstupní rozdíl. Ty vstupní podmínky 

pro každýho žáka do tý školy jsou jinde a záleží to teda na rodině, na poradenských zařízeních, který už v 

podstatě do toho vstupovali i předtím a na informovanosti vůbec všech, ne to nemyslím jako úzkou rodinu, 

myslím i ty babičky a dědečky a přes koleno. Pokud všichni budou striktně dodržovat to, co mají, to 

znamená se chovat tak, jak by se měli chovat k dítěti se zrakovým postižením, tak je ta startovací linie do tý 

školy někde jinde. No a ty potom samozřejmě už je to potom na tom pedagogovi, ale nejen na pedagogovi, 

ale je to i na asistentovi pedagoga, je to na zaměstnancích školy, protože když se stane, že chtějí pomáhat za 

každou cenu. Ne musí to udělat sám, ale ve finále je to na všech ostatních lidech i venku. Když to budu 

dělat za něj, tak mu nepomůžu. Viz prostě nechat někoho převést přes přechod, tak jako když ho tam takhle 

vtáhne, tak je to špatně všechno.“ 

E: “Takže se dá říct, že ta informovanost těch vidících lidí je také podstatná?” 



L: “Já totiž zastávám takovej názor, což mi tady chybí strašně, chybí mi osvěta jo. Máme osvětu na drogy, 

alkohol, sex, ale kde je komunikace s lidma zdravotně postiženejma. Jsou osvětový programy na 

základních školách. Ta preventivní složka tady prostě chybí. Proč to tam na těch školách někdo nepřednáší? 

Tady není nikde nikdo. Proč už se to neučí na základních školách, jak, když potkám zrakově postiženýho, 

hluchoslepýho, jak se mám k němu chovat?“ 

E: “To by bylo vhodné i pro tu širokou veřejnost, že by získala jistotu v tom přístupu.” 

L: “Jistě. Jako co mi pomůže, že tu mám proškolenej speciálně pedagogickej sbor, ale ten člověk potom 

musí bejt v samostatným životě jako, a ne aby s ním bylo manipolováno a zacházeno. To je stejný jako 

případ, a to je jeden z mála, kdy jdete se zrakově postiženým k lékaři a ten lékař kouká na vás a mluví 

s váma místo toho, když tam přišel ten zrakově postiženej. Ta osvěta tady chybí no.” 

 

6. Jakým způsobem rozvíjíte schopnost orientace u žáka? 

L: “Tak to už jsme říkali, předtím.“ 

 

7. Jak rozvíjíte schopnost odhadu vzdálenosti? 

L: “Tak je to určitě popsaný u Wienera, každopádně ano neučíme je jako počítat kroky, to teda ne, protože 

když řeknu, ujdeš půl kilometru, to by se chudák upočítal. Já bych se ztratila okamžitě. Takže snažíme se je 

naučit, jak dlouhej je metr. My to v podstatě učíme na sobě na těle. To znamená, jak dlouhej je asi ten metr 

a učíme je to ve vertikální tak horizontální poloze, aby si to představili. Pak teprve učíme ty kroky. Nejdříve 

na vzdálenost jednoho a pak na vzdálenost pěti a vlastně v rámci té prostorové orientace, což je dejme tomu 

jedna až dvě hodiny týdně, se to jednou za měsíc opakuje, že si člověk takhle hezky natáhne metr a 

zkoušíme a říkáme, teď si to nedošel, teď stojíš o deset centimetrů. A takhle se to trénuje, aby si to 

zafixoval. Všechno ohledně prostorovky a pokud to lze, převádíme na tělo. To znamená, že jeden centimetr 

je třeba půlka nehtu na ukazováčku a musí to být prostě něco hmatatelnýho, konkrétního a jinak to prostě 

neuchopim. To že si to takhle naměřim, nikdo neuvidí, takže.” 

 

8. Jaké pomůcky, techniky a strategie využíváte k nácviku orientace a samostatného pohybu? 

L: “To určitě a co se týče jako větší plochy, jak už prostředí tý třídy, nebo budovy, nebo i náměstí nebo 

cokoliv, tak mám takovej hmatovej plánek. Hmatovou stavebici. Z tý jde vše sestavit. Takže pokud poté je 

dotyčný natolik šikovný, že má tu představivost prostorovou v hlavě, tak kromě toho popisu a kromě toho, 

že to reálně projdeme, tak ještě pracujeme s tím hmatovým plánkem. Takže já mu to nejprve sama 

vymodeluju v podstatě na tom a on má pak za úkol sestavit, co kde je, a udělat ten hmatovej plánek on jo. 

Takže ty hmatový plánky nebo dejme tomu stavebnice, jak chcete, tak v podstatě používám velmi často.” 

 

9. Myslíte, že jsou v pohybu úspěšnější žáci rodičů, kteří jsou méně úzkostní? 



L: “Víte co, řeknu to jinak já bych tuhle otázku úplně nekoncipovala jako úzkostný, to ne, to s tím 

nesouvisí. Můžu být úzkostná, ale můžu dodržovat veškerý věci, který vim, že tomu dítěti jako pomůžou 

a pak nemusim bejt úzkostná a budu to dělat za něj jako. Takže spíš bych řekla, že samozřejmě, že nějaký 

osobnostní charakteristiky toho dítěte hrajou nějakou roli, nicméně spíš je to o tom přístupu k tomu dítěti v 

tom smyslu, jestli ta rodina svoje emoce v podstatě nechá stranou, ty úzkostný, a věnuje se tomu dítěti. 

Pokud se mu nebude věnovat, tak můžu bejt úzkostná a nemusim. Tam jde o ten v podstatě reálnej přístup, 

ne prostě já se můžu bát o to dítě, každá matka se bojí o své dítě, ale prostě zdravá matka se zdravym 

dítětem to má v hlavě trochu srovnaný, že je to tak normální, kdežto ta matka, která má to postižený dítě, se 

bojí o to ještě víc, protože je zranitelnější. Nemá nadhled.” 

 

10. Snažíte se rodiče motivovat k tomu, aby žáka nechávali zvládat situace samostatně? 

L: “Motivuju jak děti, tak i ty rodiče, protože většinou, a to se mi stává hodně často, zakročim, pokud vidím, 

že to takhle nemá bejt. Říkám, nechte ho bejt tak to udělá špatně ježiši, nic se neděje, takže musim krotit 

rodiče a motivovat žáky.“ 

 

11. Podporujete rodinu, aby pracovala na zdravé jistotě a sebevědomí žáka? 

L: “ Motivuju. Ne, musíte ho podporovat a musíte ho povzbuzovat, hodně motivovat, to znamená 

v okamžiku, ikdyž to se nepovede na sto procent, ale tak vidíte vy v průběhu tý prostorový orientace, jestli 

je tam nějakej pokrok anebo ne, a u tohohle předmětu zvláště, v tomto okamžiku, kdy jdete už ven, ať do 

městské hromadné dopravy nebo už jenom ven, tak je důležitá ta motivace, abyste odstranili ten strach. 

Takže musíte odlehčit tu situaci a musíte navodit takovou atmosféru, ne kamarádskou, ale opravdu 

takovou, že ten žák vám strašně důvěřuje a vy ho nesmíte zklamat a musíte navodit, že to je svým 

způsobem hra, že se nemusí ničeho bát z vás musí bejt cejtit ten pozitivismus a cejtit to, že on se bude cejtit 

v pořádku. No a v tom provázejícím musí být obrovská jistota. Oni to vycítí, jako musíte opravdu působit 

happy a nic se neděje.“ 

 

12. Jak postupujute, když se ocitnete s žákem v novém prostředí? 

L: „Jako já se někdy strašně bojim, třeba metro je pro mě úhlavní nepřítel, když si mají ohledat tu hranu 

toho nástupiště, vždycky mám ty oči vykulený a stojím za nima a už bych po něm šla, ale říkám si, nesmíš. 

Zrovna včera jsem měla prostorovku na Deylaku a on šel a blížil s k tý hraně nástupiště bokem. Musela 

jsem bejt v klidu a teď jsem přesně věděla, že udělá dva kroky a je dole, tak jsem ho pak přidržela a podívej 

se tou holí, nemáš vykrytou pravou stranu. A on, ježiši. Ne nadarmo se říká, že chybama se člověk učí. 

Musíte jo zase jako podporovat, navodit takovou atmosféru, taky ho furt povzbuzovat, dodat odvahu. Jako 

že o nic nejde, bezpečí, jistota, důvěra a nesmí se zklamat. Jednou zklamu a je to napořád. Musíte působit, 

že máte pokaždé dobrou náladu, protože oni to vycítí, což je náročný.” 



  
13. Spolupracujete i s jinými odborníky na metodice prostorové orientace a samostatného pohybu 

vašich klientů? 

L: “Pokud potřebuju to konzultovat, tak konzultuji s jinými instruktory, pokud je to něco jako hodně na 

trase nebo tak. V podstatě někdy konzultuji, spíš konzultujou se mnou. Já to moc nekonzultuju. Ne tak jako 

třeba se specialistou z Pedagogický fakulty třeba konzultuju. Spíš je to tak, že SPC to konzultují se mnou.” 

 

14. Co je vašim cílem dosáhnout u žáka předtím, než ukončí školu? 

L: “Nejvyšší stupeň samostatnosti, soběstačnosti včetně sebeobslužnejch činností. Není to jen prostorová 

orientace, protože to je širokej pojem. Ta šíře je velká v tom, že učíte prostorovou orientaci na těle, v mikro 

a makroprostoru, teda vše okolo, sebeobslužný činnosti. Procvičujete jemnou a hrubou motoriku, všechny 

dovednosti, který potřebujete ve škole, ať už matematický dovednsoti, protože se musí naučit odhady úhlů 

co to je úhel vůbec, vzdálenost, všechno. Měrný jednotky a tak dále. Vše je to propojený skrz. Takže je to 

taková inter a multidisciplinární věc, no.“ 

 

15. Kdybyste měla možnost sdělit rodičům s dítětem se zrakovým postižením několik základních rad 

ohledně prostorové orientace a samostatného pohybu v interiéru i exteriéru, jaké by to byly? 

L: “ Určitě, tak v první řadě tohleto už by mělo doporučovat středisko raný péče. Každopádně pokud by se 

mě narodilo dítě se zrakovým postižením, tak základ je, dejme tomu, samozřejmě budu jinak přistupovat k 

dítěti, který ještě nějaký zrak má a který nemá. Takže pokud tam ještě něco je, tak samozřejmě zvýraznit 

veškeré moje oblečení, moji pusu, cokoliv. Dítě vnímá, když se narodí, tak černobílej a červenej podklad. 

Takže stačí blbá rtěnka na pusu, vlastně zvýraznim pusu a on ví, že se tam něco hejbe. Popřípadě si vemu 

pruhovaný tričko, pokud to teda není epileptik, to jinak ne, že jo. No, pokud bude nevidomé od narození, 

tak to samozřejmě znamená ten multisenzoriální přístup a využití všech smyslů, takže to, co mu budu chtít 

ukázat, nějakou hračku, dám mu do ruky, dám mu očuchat, dám mu oslintat, cokoli. Ale hlavně to všechno 

popisuju. Jo všechny. Ten popis musí být výstižný, jednoznačný, musim si ujednotit jakoby terminologii. 

Ne že prostě jednou řeknu, že to je obrubník dolů a jednou chodník dolů, ale musím si mezi sebou vytvořit 

komunikační systém. Pak samozřejmě všechno popisuju do detailů u věcí, co jsou důležitý samozřejmě. 

Není pro mě důležitý, dejme tomu, budu mít auto. Ano, má zrcátka, čtyři kola, ale už nebudu popisovat, že 

už jsou na tom nějaký ozdoby, co tam nemusí bejt, nebo já nevim, nic mě nenapadá, ale opravdu výstižně a 

udělat představu, že každý auto je jiný, ale stejný, že má jiný prvky, ale liší se třeba barvou nebo otvíráním, 

ale je to taky auto. Má kola a jezdí to. Pak samozřejmě hlavně upřednostňujeme hmat, takže tam je důležitý 

všechno mu dávat do ručičky a dodržovat hlavně řád. Je to stereotypní, ale ten řád je důležitej. Důležitý je 

prostě pořádek. To znamená, když je dítě malinký a leze, anebo už chodí, tak ale nenechávat v prostoru 

věci. Všechno dávat na místo, kam to patří. To znamená, když jednou zastrčim židli, tak ji nedám jinam. 



Nebo nebudu nechávat otevřený dveře. To je zákon schválnosti jasnej. Bude sedět na stejným místě, aby si 

tam vždycky došel, ten jeho hrníček bude na stejným místě, neodsunu ho, Anebo pokud ho přesunu, tak 

musim mu dát vědět, že jsem ho přesunula. Dodržovat základní pravidla, pokud mluvim s dítětem se 

zrakovým postižením, nemluvim skrz něj, nebo že budu takhle otočená takhle jinam a on bude stát proti 

mně, on to vycítí, že nejsem otočená na něj. V okamžiku, kdy příjdu do místnosti a je tam to dítě se 

zrakovým postižením, tak pozdravim, představim se, pokud sem učitel, žák, pokud je tam víc lidí. Nemůže 

si pamatovat každej hlas. Někdo má charakteristickej a někdo ne. Když budu chtít odejít, tak mu to 

oznámím. Vyvaruji se slovům „pozor“, „bacha“. To jsou nejhorší slova, který můžete použít u zrakově 

postiženýho, protože „pozor“ na co, „bacha”, to je obměna, a ještě pak jedni studenti „máme problém“. Tak 

to proboha tyhlety slova nepoužívat. To by i mě vyděsilo, já bych čekala nálet nebo něco takovýho. Často 

to používaj. Dávaj pozor anebo zařvou „bacha, tam necho“. To jsou ale opravdu hnusný slova, když si dáte 

klapky, tak je to úžasný. Vyvarovat se těmhle slovům a zase naopak v klidu používat „podívej se“, „to snad 

nevidíš“, to je běžnej slang, to používáme všichni. Všechno mu umožnit a dbát na jeho bezpečnost, aby 

sbíral pozitivní i negativní zkušenosti. Některý věci jinak nepochopí, ale musíme dbát na bezpečnost, 

protože tím,  že nevidí, tak těch úrazů může bejt víc.”  

 



Příloha č.10  

(Zdroj: Vlastní) 

Přepis rozhovoru s pracovníkem rané péče 

 

1. Jakou cestou informujete rodiče, kdy, jak a co rozvíjet v pohybu? 

M: “Na konzultacích” 

J: “Hned na prvních? Kdy se tím začínáte zaobírat?” 

M: “Když ta rodina má problém v pohybovym vývoji. Naše cílová skupina jsou děti se zrakovým a 

kombinovaným postižením, to znamená, že ne každý dítě má potíže v pohybovým vývoji. Pokud my 

registrujeme nějaký opoždení v pohybovym vývoji, tak se snažíme dát rodičům takový doporučení, který 

by dítě podpořilo v jeho psychomotorickém vývoji, pokroku.” 

J:” Takže máte i dítě u kterých nejsou problémy v pohybu?” 

M: “Ano i takové máme” 

E: “Takže je to zpravidla tak, že pokud takový problém je, tak ihned intervenujete?” 

M: “No ano, pokud je to zakázka rodiny, pokud jako s rodinou vytváříme individuální plán, v kterým si 

stanovíme cíle na období přibližně na jeden rok a samozřejmě se ty cíle v průběhu roku můžou měnit, 

můžou se průběžně vyhodnocovat, vždycky se to přizpůsobuje aktuální situaci rodiny. Ale pokud rodina 

řekne, že to není její zakázka a že si přejí pracovat na něčem jinym, jo, třeba na rozvoji zrakových funkcí, 

nebo prostě v úplně jiný oblasti, tak to samozřejmě respektujeme, nedáváme jim nevyžádaná doporučení.” 

E:” No a jakou cestou rozvíjíte u dítěte pohybové dovednosti?“ 

M: “No helejďte jako, jako opravdu my jsme spíš specialisti přes ten zrak jo, takže my můžeme dát nějaký 

doporučení, ale jinak prostě se pohybovýmu vývoji zásadně věnujou fyzioterapeuti, děti cvičí dle Vojty, dle 

Bobatha, chodí na rehabilitace, jezdí do lázní a vlastně my funkci máme spíš okrajovou.” 

E: “ Zde je to myšleno v pohybu jako motivace a vůbec chuť toho dítěte k pohybu bez zrakové kontroly, 

nebo když ta zraková kontrola je oslabená, tak jestli vy to dítě nějak podporujete?” 

M: “Snažíme se ho motivovat, všichni se ho snaží motivovat včetně rodičů, jak jen to jde, no. Tak je jasný, 

že ty děti, který mají jako nějaký větší postižení zrakový, tak často se prostě bojí se pouštět do prostoru. Ten 

pohybovej vývoj má prostě svý specifika, jo. Ale prostě zas to nemůžeme lámat přes koleno a prostě když 

je tam ta brzda, strach prostě a nějaká nedůvěra v prostředí, tak se snažíme vždycky motivovat a prostě s 

tím dítětem zacházet tak, aby tu důvěru tam mělo. Ale samozřejmě každý dítě je jiný a je to individuální a 

prostě neexistuje nějakej jednotnej návod.” 

  



2. Snažíte se o rozvoj POSP jako poradkyně především sama nebo učíte rodiče, jak tuto oblast 

rozvíjet?  

M: ”Tak jako vždycky v rámci konzultace jako část konzultace je prostě rozhovor a část je jakoby 

instruktážní hra s dítětem, která je vždycky cílená na určitou oblast. Zrovna máme téma třeba prostorová 

orientace a prostě to bylo domuvený dopředu, třeba s tím rodičem. Tak prostě skrz hru my ukazujeme 

rodiči, jakým způsobem prostě to dítě prostě stimulovat a podporovat tak, aby  v tom bylo orientovanější. Jo 

ale ten rodič u toho vždycky prostě dostává ty informace, kouká, a jestli potom se tomu věnuje nebo ne, je 

na něm, jo.” 

 

3. Podle jaké metodiky pracujete na tom, aby se dítě doma pohybovalo samo? 

M:” Máme metodiku stimulace zraku. V rámci tý metodiky je jako část prostorová orientace. 

 

4. Jak postupujete u dítěte s kombinovaným postižením?  

M: “Samozřejmě, že ležící děti mají trochu jiný možnosti a potřeby než pohybově neomezený 

E: “Tak máte ale i děti s kombinovaným postižením, které nejsou ležící? 

M: “Ano, máme, máme třeba děti, které mají třeba potíže z rovnováhou a se stabilitou, ale tam to ten vliv 

nemá nebo někdy tam ten vliv holt způsobuje to zrakový postižení, ale často spíš nějaký postižení mozku.” 

 

5. Jakým způsobem pomáháte rodině s dítětem, aby se naučilo samostatně pohybovat venku? 

M: “ No konzultace mohou probíhat v létě za hezkého počasí i venku. To téma tý prostorový orientace, ty 

nápady a ty hry se můžou realizovat venku. Jo nebo prostě nějaký obecný doporučení a typy prostě na 

ven.” 

 

6. Co si myslíte, že tvoří základ budoucího samostatného pohybu vašich klientů?  

M: “Tak nějaký limity dítěte, jaké má limity dítě, postoj rodičů k tý problematice, jejich aktivita nebo 

pasivita, jako to znamená a souvisí třeba s využíváním těch rehabilitací, lázní a ergoterapieí a tak dále. Mi 

přijde, že to je jako základ. Osobnost dítěte, taky.“ 

 

7. Jak rozvíjet schopnost orientace? 

M: “Tak většinou se začíná u malejch dětí orientací na těle, skrz tělesné schéma. Jo, tak třeba to. “ 

 

8. Jak rozvíjet schopnost odhadu vzdálenosti? 

M: “Tak jako hloubka, vzdálenost jo jakoby to prostě 3D vnímání prostoru se buduje jako s tím zrakem a je 

jen u dětí, který vlastně dosáhnou jakoby nějakýho binokulárního vidění. Jo tak tam to jako je skrz, že jo, 



okludování, posilování jednotlivejch funkcí oka, potom děti docházej na ortoptický cvičení, že jo, kde se 

právě trénuje ta binokularita.” 

 

9. Jaké pomůcky, techniky nebo strategie využíváte k nácviku orientace a samostatného pohybu? 

M: “Tak prostorová orientace, tak u nás je to všechno skrz hru, takže to může bejt přes různý stavebnice 

prostě, jo, po různý bludiště, posbírání předmětů na zemi v prostoru prostě.” 

 
10. Myslíte, že jsou v pohybu úspěšnější děti rodiče, který je méně úzkostný? 

M: “Vytváření bariér, nevím, nejsem schopna tohle posoudit.” 

 

11. Snažíte se rodiče motivovat k tomu, aby děti nechávali zvládat situace samostatně? 

M: “Tak záleží, jak na tom to dítě je, že jo. Taky jakou podporu potřebuje, tak samozřejmě jako nějaká, 

taky nemůžu říct plošně.“ 

E:” Když vidíte nějakou nezdravou míru toho, že ty rodiče jsou právě spíš úzkostnější, tak jestli je 

podporujete k tomu, aby. Nechávali děti zvládat situace samostatně?“ 

M: “Vždycky se snažíme je vést, nějakým způsobem je normalizovat.“ 

 

12. Podporujete rodinu, aby pracovali na zdravé jistotě a sebevědomí dítěte? 

M: ”No tak samozřejmě no jako pokud máme pocit, že dítě není nějak oceňovaný, tak když to registruje 

poradkyně, tak se to může stát tématem” 

M: “Mě to často přijde, že ten strach a nejistota, že to je často u těch dětí se zrakovým postižením, prostě, je 

to pud sebezáchovy jo že to je přirozený a můžou to podpořit rodiče.  Ale mám zkušenosti, že rodiče ty děti 

podporujou, a i přes tu obrovskou podporu ty děti prostě se bojej a chce to ze strany rodičů velikou 

trpělivost.“ 

 

13. Čím myslíte, že se nejlépe odbourává bojácnost dítěte? 

M: “Přes pozitovní zkušenosti, že jo.” 

 

14. Jak postupujute, když vejdete s dítětem do nového prostředí? 

M: “Tak samozřejmě záleží, kolik tomu dítěti je, že jo, a jak je na tom mentálně. Taky mi přijde, že se to 

nedá obecně říct. Ideálně jako, v ideálním případě jako, seznámit to dítě s tím prostorem, no, a záleží, jak na 

tom zrakově je, jaký možnosti, schopnosti a dovednosti má.“ 

  



15. Spolupracujete i s jinými odborníky na metodice prostorové orientace a samostatného pohybu 

vašich klientů? 

M: “No jako byla jsem v kontaktu se speciálně pedagogickým centrem, ale jednou, neni to pravidlo. A 

potom my máme instruktorky stimulace zraku prostě v rámci naší organizace, na který se můžeme 

kdykoliv obrátit” 

 

16. Co je vašim cílem dosáhnout u dětí před tím, než opustí vaši službu? 

M: “No vono taky záleží jo na tom, jakej cíl jo si ten rodič stanoví. Pokud tohle pro ně nebude prioritní, tak 

my se tomu věnovat nebudem. Takže budeme makat na něčem jinym.” 

E: ”Takže vy se jim nesnažíte vysvětlit, že to je jedna z těch důležitých kompetencí?” 

M: “Ne jo, to se snažíme, ale můžou to odmítnout, že jo, je to na nich potom jestli jo nebo ne. Může pro ně 

být, že jo, nevim, jako důležitý stravování, a tak se s nima bude dělat orofaciální stimulace, jo, nebo prostě 

nějaká sociální adaptabilita, jo, nebo těch témat je strašně moc takže …” 

 
17. Kdybyste měla možnost sdělit rodičům s dítětem se zrakovým postižením několik základních rad 

ohledně prostorové orientace a samostatného pohybu v interiéru i exteriéru, jaké by to byly? 

M: ”No tak já nevim no, prostě to je chodit ven prostě, chodit, jako vytvářet dítěti bohatý zkušenosti z 

různých prostředí, z různých terénů. Prostě chodit do kopce, z kopce, na písek, po trávě, po hlíně, všude 

možně, a s nim hrát ty prostorový hry prostě, na úrovni toho dítěte. No vždycky to dítě, že jde od sebe jako, 

od toho tělesnýho schématu postupně do toho prostoru, jo, takže to vždycky přizpůsobit, napasovat 

individuálně na to dítě a být aktivní a ne pasivní. Motivovat no, vytvářet mu důvěru.  

Neumím to takhle, já jako řeknu třeba sbírání víček z pet lahví z nějakýho kobrece, a teď sledujete, jestli to 

to dítě vidí nebo nevidí, když mu to jde dobře, můžeš tam dát nějakou desku, třeba barevnou, která snižuje 

kontrast, že ten kontrast je prostě, jo, a sledovat, z jaký vzdálenosti, co a jak. 

Je to prostě individuální, nejde to říct, co a jak.“ 



Příloha č.11  

(Zdroj: Vlastní) 

Přepis rozhovoru s pracovníkem rané péče 

 
1. Jakou cestou informujete rodiče, kdy, jak a co rozvíjet v pohybu? 

P: „Jak v jaký rodině, ale jako to je spojený s tou vertikalizací a vždycky prostě, jako když je nějaký, že 

začíná stoupat, tak vždycky k tomu probíráme ten vývoj, jak by měl jít, jak jde u toho konkrétního dítěte a 

jestli ho potřebujou nějak podpořit. Tak když tak k tomu nějaká literatura, nebo jak se to dá udělat skrze 

nějaký činnosti, a k tomu pomůcky, ale to tak jde jako z vývojem dítěte, jak je to aktuální. Odvíjí se to od 

konzultací, ale tak u některých rodin zaléží, co je to za dítě. Někde to je v individuálním plánu, tak jako se 

zaměřit na tohle, ale většinou se to pak objeví až z konzultace na konzultaci, až třeba s tím vývojem, když je 

nerovnoměrnej nebo co je potřeba. No a vlastně ten individuál je na přání toho rodiče, takže to záleží.“ 

 

2. Snažíte se o rozvoj POSP jako poradkyně především sama nebo učíte rodiče, jak tuto oblast 

rozvíjet?  

P: „Tak na tý konzultaci jim třeba ukážete možnosti, jak využít ty pomůcky nebo jak to využít prakticky, 

ale pak už je to na nich, že jo. Nestává se jako, že bychom celou konzultaci dělali prostorovku, ale měla sem 

chlapečka, kde se tomu věnovala třičtvrtě konzultace, fakt jako činnosti v prostoru, ale většinou je to jako 

nakombinovaný, že tim jak je tam i stimulace zraku a tak jako, tak to není zpravidla předmětem celý tý 

konzultace.“ 

 

3. Podle jaké metodiky pracujete na tom, aby se dítě doma pohybovalo samo?  

P: „Tak to nevím, já nevím. Tak máme jako vývojové tabulky a podle toho. Já nevim no. To jsou většinou 

činnosti, který máme už jako osvědčený a máš to jako předaný i třeba ze zkušenosti ostatních poradkyň, ale 

jako nepamatuju se jako že bych se připravovala, že bych se připravovala dle nějaké konkrétní metodiky. 

Všechno vlastně berem přes ty zrakově stimulační pomůcky, takže využíváš metodu stimulace zraku 

k tomu, aby to dítě mělo nějakej cílenej pohyb. My využíváme pořád stimulaci zraku a výrazný pomůcky.“ 

 

4. Jak postupujete u dítěte s kombinovaným postižením?  

P: „Já mám buď jako, že je tam jen mikroophtalmus, a tam děláme orientaci v prostoru, anebo sem měla 

chlapečka po operaci katarakty, kterej měl souběžně i DMO, nicméně ve slabé míře. A určitě vždycky, 

když tam je něco dalšího jako tady, tak musíte všechny ty činnosti individualizovat. Ale už si nevzpomenu 

na nic konkrétního. Jiný dítě nemám, u kterýho by se dělala prostorovka.“ 

 

5. Jakým způsobem pomáháte rodině s dítětem, aby se naučilo samostatně pohybovat venku? 



P: „To sem měla právě s tím chlapečkem s mikroophtalmem venku, a to je zas spojený s tou stimulací 

zraku, takže má třeba nějakou opičí dráhu a do toho mu dávat nějaký obrázky, hříbečky, takovýhle klasiky. 

Jsou to vlastně nějaký obyčejný věci, vlastně využitá ta hra pro nějakej cílenej rozvoj.“ 

 

6. Co si myslíte, že tvoří základ budoucího samostatného pohybu vašich klientů?  

P: „Mě nepřijde, že ty věci, co s tim souvisí. Že to prostě nejde oddělit a brát izolovaně. Těžko říct, co na to 

má největší podíl. To asi nejde říct. Jde to jedno s druhym. Někdy ho to taky prostě jenom nebaví, ten 

pohyb, a není v tom žádná patologie.“ 

 

7. Jak rozvíjet schopnost orientace?  

P: „Orientace na těle a pak na ploše a pak to jde prostě do většího prostoru.“ 

 

8. Jak rozvíjet schopnost odhadu vzdálenosti? 

P: „To sem dělala jen na ploše, ještě ne v prostoru. A to jsme třeba dělali na dřívkách, že dává dvě stejný a 

na určitou vzdálenost, podle vzoru, nebo řadí podle velikosti.“ 

 

9. Jaké pomůcky, techniky nebo strategie využíváte k nácviku orientace a samostatného pohybu? 

P: „My asi jako používáme běžný pomůcky, nic speciálního.“ 

 

10. Myslíte, že jsou v pohybu úspěšnější děti rodiče, který je méně úzkostný? 

P: „Asi obecně jo, ale nemám tu zkušenost a ani srovnání. Je jasný, že když je to máma, který to dítě 

nepustí, a naopak která ho nechá spadnout, tak je to jiný.“ 

 

11. Snažíte se rodiče motivovat k tomu, aby děti nechávali zvládat situace samostatně? 

P: „Jo, jako jo, no. O tom mluvíme i celkově nejen ve vztahu k tý orientaci.“ 

 

12. Podporujete rodinu, aby pracovali na zdravé jistotě a sebevědomí dítěte? 

P: „Jo, jako takhle obecně jo, aby chválily. Mám úplně jednu rodinu, že jsou takový výkonný a nechválí a 

jedou. Ty jsou specifický a tam to potrvá, ale jsem v tom i jako opatrná, protože vidíš, že jako zasahuješ do 

nějakýho jejich výchovnýho stylu. A tak zase jako je to o tom, kde ty máš ty hranice, co můžeš a nemůžeš 

okomentovat a jak hlavně. Ale tady to děláme třeba tak, že to natáčíme a pak to rozebíráme. Takhle to třeba 

jde, ale pak se stejně vrátí do svých kolejí, protože prostě jsou takhle stavěný a úplně nechválí.“ 

 

13. Čím myslíte, že se nejlépe odbourává bojácnost dítěte?  

P: „Možná tou pozitivní zkušeností.“ 



 

14. Jak postupujete, když vejdete s dítětem do nového prostředí? 

P: „Tak dá se to na fotce předem jako popsat, kam pudou, jak to tam bude vypadat, a i se dělaj takový 

modely, aby už to dítě mělo nějakou zkušenost s tím prostorem, kde se bude pohybovat.“ 

 

15. Spolupracujete i s jinými odborníky na metodice prostorové orientace a samostatného pohybu 

vašich klientů? 

P: „My jsme,, já jsem byla ve škole v Praze v Ježkárně, ale že by byla nějaká úzká spolupárce, to asi ne, to 

asi ne. Jako přes obecně jako přes pohyb, k tomu je tady jedna kolegyně, ta se na to víc zaměřuje, ale 

vyloženě prostorovou orientaci, jedině z tý Ježkárny a tak.“ 

 

16. Co je vašim cílem dosáhnout u dětí před tím, než opustí vaši službu? 

P: „Asi, aby se to dítě co možná nejvíce přiblížilo běžnému vývoji dítěte bez zrakovýho postižení.“ 

 

17. Kdybyste měla možnost sdělit rodičům s dítětem se zrakovým postižením několik základních rad 

ohledně prostorové orientace a samostatném pohybu v interiéru i exteriéru, jaké by to byly? 

P: „Udržovat stabilitu toho prostředí a pořádek, nepřestavovat jen tak z bůhdarma a když je nějaká změna, 

tak to projít s tim dítětem, ukázat mu to. To je pro mě jako těžký, no. Začínat na malým prostoru a pak 

postupovat do širšího prostoru.“ 

 



Příloha č.12  

(Zdroj: stemvi 2005 [cit. 2017-03-19]) 

 

Hodnotící dotazník žáků s kombinovaným postižením 

Žák _______________ 

Datum _______________ 

Učitel_______________ 

 

ANO____ NE____ Dělá žák smysluplné pohyby (chodí, plazí se, sahá, otáčí hlavou, utíká atd.) směrem ke 

stimulu (sluchovému, zrakovému, hmatovému a čichovému)? 

Vysvětlete: ____________________________________________________ 

ANO ____ NE____ Je žák schopen používat předměty a objekty v jejich smysluplné souvislosti (otevře 

dveře a projde jimi, jí pomocí lžíce, používá zubní kartáček, nasadí si klobouk)? 

Vysvětlete:____________________________________________________ 

ANO____ NE____ Je žákův motorický vývoj srovnatelný se slabozrakými vrstevníky stejného věku? 

ANO____ NE____ Dokáže žák přemístit jím požadovaný předmět? 

ANO____ NE____ Reaguje žák adekvátně na známé prostředí (je nadšený při vstupu do jídelny, otočí se 

směrem ke své třídě, pláče při vstupu do koupelny)? 

ANO____ NE___ Vykazuje žák neochotu /strach při interakci/ při pohybu ve známém prostředí? 

Pokud ano, popište chování: ____________________________________ 

ANO____ NE___ Dokáže se žák vyhnout překážkám? 

ANO____ NE___ Zvládá žák následovat jedince či skupinu osob pomocí zraku či sluchu? 

ANO____ NE___ Vyžaduje žák vidícího průvodce nebo vedení za ruku při pohybu ve škole nebo třídě?  

ANO____ NE____ Dochází u žáka na trase, kterou zná, k tomu, že se otáčí s stále se upřesňuje, že jde 

správnou cestou? 

ANO____ NE____ Dokáže žák v případě potřeby používat chodítko nebo vozík s minimální pomocí? 

ANO____NE____ Dokáže žák držet předmět při chůzi? 



Příloha č.13  

(Zdroj: Vlastní; Perla, Duckret, 2006, online, Wiener, Richard, Blasch, 2010) 

Informační brožura 

 

 



 



 
 

 

 



 
 

 



  



 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



  



Příloha č.14  

(Zdroj: Štrofová, Teplanová, 2014, str. 334–336) 

Fyziologický vývoj zraku 

Novorozenec skotopické vidění a stejnosměrné, konjugované, pátrací pohyby očí – verze 

2. týden počátek fotopického vidění 

1. měsíc monokulární periferní fixace, fixační a pohledový reflex 

2. měsíc binokulární periferní fixace, verze 

3. měsíc centrální fixace a protisměrné, diskonjugované pohyby - vergence 

4. měsíc plná akomodace, akomodačně konvergentní reflex 

6. měsíc  dokončení vývoje fovey a foveoly, trvalá centrální fixace, počátek fúze 

9. – 12. měsíc upevnění binokulárních reflexů 

3 roky upevnění fúzního reflexu 

4–6 let poznání souvislosti prostorového vidění, upevnění binokulárního vidění 

 
 
 

 

 

 

 

 

Příloha č.15  



(Zdroj: Štrofová, Teplanová, 2014, str. 334–336) 

Hraniční hodnoty vizu 

Novorozenec  1/50 

9. měsíc 6/60 

12. měsíc 6/20 

3 roky 6/12 

4–6 let 6/6 

 
 



Příloha č.16  

(Zdroj: Štrofová, Teplanová, 2014, str. 334–336) 

Pozorovatelné oblasti možného patologického vývoje 

- občasné pošilhávání vodorovně nebo ve směru nahoru-dolů 

- nepřirozený sklon hlavy (dítě tak může vyrovnávat určitý typ šilhání) 

- pravidelné přivírání jednoho oka 

- světloplachost nebo žádná reakce na světlo 

- bělavá či žlutě zářící zornice, velká nehybná zornice při dopadu světla 

- třesoucí se oči – viditelné kmitavé pohyby očí nebo bloudivé pohyby očí 

- časté mnutí očí 

- zvláštní odlesky v zornici 

U starších dětí 

- rychlá únava při práci nablízko, nezájem o drobné detaily na obrázcích 

- snaha sedět co nejblíže televizi 

- špatná lokalizace předmětů (dítě sahá mimo nabízené předměty) 

- časté mnutí očí 

- mhouření očí 

- častější zakopávání, pády, nárazy do nábytku 

- psaní velmi blízko podložce  



Příloha č.17  

(Zdroj: Voženílek, Michalík, 2013) 

Nejčastěji vykazované kombinace postižení 

Mentální postižení + narušení komunikačních 

schopností  

(6 173 žáků) 

Mentální postižení + tělesné postižení (5 150 žáků) 

Narušení komunikačních schopností + tělesné 

postižení 

(3 316 žáků) 

 

 

Příloha č.18  

(Zdroj: Voženílek, Michalík, 2013) 

Procentuální vyjádření počtu kombinací postižení 

Počet postižení v kombinaci 
Počet diagnostikovaných žáků Počet procent 

Kombinace dvou postižení 11 834 67,3 

Kombinace tří postižení 4 295 24,4 

Kombinace čtyř postižení 1 122 6,4 

Kombinace pěti postižení 317 1,8 

Kombinace šesti postižení 21 0,1 

 
 


